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Mødet startede med en kort præsentationsrunde.  
 
  



 
 

Ad. 1: Opfølgning fra sidste møde 

Status på udvalgets sammensætning 
På sidste møde blev der orienteret om, at IU har påpeget, at vores udvalg ikke overholdt 
loven ifht. sammensætningen mellem hhv. DI og DM.  
Vi har nu fået sammensat et nyt udvalg, der overholder lovgivningen.   
 

Bilag: Opdateret medlemsliste over udvalget udsendes med referatet.  

Status på AMU fag 48354 Rullegitter- og pladeskabsmontage 
Sikkerhedsbranchen have et ønske om, at faget rullegitter- og pladeskabsmontage kunne 
komme ind i uddannelsen på hovedforløbet. 
Faget er nu kommet ind i uddannelsen som et uddannelsesspecifikt valgfag og det vil 
blive implementeret i undervisningen. Det vil formentlig blive på H3. Der er dog endnu 
ikke udarbejdet en plan over undervisningsforløbet.  

Ad. 2: Meddelelser fra formanden 

Virksomhedsgodkendelser. 
Nogle få låsesmedevirksomheder er blevet skrevet op til at have flere lærlinge og to 
våbenmekanikervirksomheder blevet godkendt til at tage lærlinge. 

Ad. 3: Meddelelser fra udvalget 
 

Intet til dette punkt.  

Ad. 4: Meddelelser fra skolen 

Organisationsændringer på TEC 
Den 1. juni 2021 fik TEC ny organisering på EUD-området.  
TEC har samlet alle EUD uddannelser i tre uddannelsesområder og et praktikcenter. 
Tidligere havde TEC fire chefområder. Uddannelser har flyttet område organisatorisk, og 
store tværgående og strategisk vigtige opgaver er nu knyttet til ét uddannelsesområde. 
Finmekaniker, Smede og Ortopædister er flyttet til området Mekanik, Transport og 
Service, hvor Per Nørregaard er uddannelseschef. Praktikcenteret forbliver uændret. 
Med tre uddannelsesområder vil den nye organisering skabe mere sammenhængskraft 
og styrke tydeligheden i forhold til TECs omverden. 
Der var en kort gennemgang af alle uddannelsesområder og hvordan de er opbygget.  
Alle uddannelser under PN er fra IU. Ud over EUD er AMU samt IDV placeret under PN.  
 

Bilag: Organisationsdiagram udsendes med referatet.  

Status på flytning 
TEC har haft et eksternt firma til at se ind på samtlige kvm på TEC og hvor meget hver 
uddannelse fylder.   
Er nu i gang med at se på hvor uddannelserne skal placeres. Dette vil der formentlig være 
klarhed omkring inden for en måned.  
Herefter skal der ses ind på indretning og hvilke behov der er. Det samme gør sig 
gældende for maskiner og udstyr.  
  



 
 

Trepartsaftalen  
Trepartsaftalen blev igen vendt på mødet.  
Der skal skaffes flere elever til erhvervsuddannelserne, indsats ifm. at skaffe flere 
lærerpladser, højne kvaliteten, eleverne skal klædes på til jobsamtaler, diverse projekter 
til fastholdelse mm.  
 

På TEC er der én chef, der skal varetage 3-part, så alt bliver overholdt.  
 

Der er mulighed for at ansøge om midler fra 3-part til projekter inden for de nye tiltag. 
 

Der var en god debat omkring at eleverne bl.a. skal lære at skrive CV, at de skal klædes 
på til jobsamtale. Tættere kontakt til virksomhederne ifm. at flere elever skal have en 
uddannelsesaftale. Hvordan starter man op på uddannelsen, fastholdelse mm.  

EUX 
EUX på låsespecialet blev vendt, da det stadig rumsterer i branchen.  
Der var en god debat omkring dette, men der er endnu ikke en elevmasse til at kunne 
køre EUX på låsespecialet.  

Udviklingsfokus på hovedforløb finmekanik 
Der skal ses ind på indholdet for at styrke finmekanikspecialet. Der skal bl.a. mere fokus 
på CNC, som en mere central del af uddannelsen.  
 

Er opmærksom på at det er skrøbeligt, at der kun er en fast underviser på hovedforløbet.  

Nyt fra opstarten i august 
Det er dejligt at være tilbage til tiden før covid-19.  
Der skal ikke længere tjekkes coronapas, men der opfordres til, at man (både elever og 
personale) løbende bliver testet.  
Vaskestationer er blevet fjernet men spritdispensere er stadig tilgængelige. TEC opfordrer 
stadig til, at alle holder afstand og god håndhygiejne.  

Røgfri skole- og arbejdstid  
Pr. 1. august overgik TEC til røgfri skole- og arbejdstid.  
Dette er et lovkrav, der er gældende på alle ungdomsuddannelser, og det omfatter alle 
elever og kursister. På TEC er det besluttet, at dette også skal omfatte medarbejdere.  
 

Overtræder man lovgivningen, får man i første gang en henstilling. Herefter bliver det et 
ledelsesansvar.  
 

Afdelingen har en ”panikkasse” med lidt forskelligt bl.a. slik, som alle elever og 
medarbejdere kan runde efter behov.  
Der er også indkøbt div. udendørs spil, som kan benyttes i pauserne. Hertil skal tilføjes, at 
det bliver brugt.  

Augustoptag på GF2 
Der er budgetteret med 34 elever og der var 33 tilmeldt. Efter to uger er vi nede på 28 
elever. Nogle elever er ikke mødt op, andre elever kom kun et par dage. Så man ved ikke 
hvad det høje frafald skyldes.  
 

Er i tæt samarbejde med vejledningen om fastholdelse.  
 

Inden opstart blev der afholdt et opstartsmøde for alle de nye GF2 elever.  

Opstarten på hovedforløb finmekanik  
Der er sat fokus på teoridelen, så den bliver mere systematiseret. Alt det teoretiske 
materiale findes på It’s Learning, så alle elever har adgang til det. 
Der kommer mere CNC ind i undervisningen. Forsøger at få noget samarbejde med 
NEXT omkring CNC undervisning.  
  



 
 

Opstarten på hovedforløb låsesmede 
Der er kommet styr på den manglende systemberetning for de elever, der blev sendt hjem 
i 1. kvt. 2021.  
 

Nyt AIA-udstyr i egen afdeling er endelig oppe at køre og vil blive brugt i AIA undervisning 
i indeværende kvartal.  
 

I låseteamet vil der i den kommende tid være udviklingsfokus, idet bl.a. rullegitter- og 
pladeskabsmontage skal implementeres i undervisningen. Dette kræver nogle ændringer 
på hele forløbet. Der skal udarbejdes undervisningsmateriale til det nye AIA-udstyr mm.  

TEC 150 år 
Den 2. september er der elevfest for alle elever på TEC Ballerup.  
Alle elever der er tilknyttet TEC Ballerup er blevet inviteret, også dem der ikke er på 
skoleophold.  
Der er ingen ordinær undervisning denne dag, da der vil være forskellige aktiviteter hele 
dagen. Der er selvfølgelig mødepligt for alle elever, der er på skoleophold. 

Status på TEC.dk 
Det er nu meget tæt på, at finmekanik og låsesmede bliver skilt ad på TECs 
hjemmesiden.  
 

Låsebranchen glæder sig til at den nye hjemmeside er oppe at køre.  

AMU samarbejde med sikkerhedsbranchen 
Der er indledt et formelt samarbejde omkring AMU udbuddet til låsesmedebranchen. Det 
betyder i praksis at TEC en gang om året sender info ind til Sikkerhedsbranchen med 
hvilke kurser der udbydes det kommende år. Sikkerhedsbranchen informerer om kurserne 
til branchen. Dette er for at sikre gennemførelse af de udbudte AMU kurser. 
 

PN vil meget gerne have informationer om hvilke kurser, der er behov for ude i branchen.  
 

AMU-kurser kan splittes op til ½-dage. De kan også gennemføres on-line.  
 

Låsesiden er sikker på, at mere AMU-aktivitet også vil give flere lærlinge.  
 

Der kom forslag på, at der kunne afholdes et temamøde omhandlende AMU.  

Våbenmekanikeruddannelsen og forsvaret 
TEC er i kontakt med forsvaret, der er interesseret at uddanne elever indenfor 
våbenmekanikerspecialet. Der skal også ses ind på om finmekanikspecialet kan passe 
ind hos dem.  
 

Den 1. september kommer forsvaret på besøg på TEC. 
 

Hvis samarbejdet bliver til noget, skal der ses ind på at få tilpasset våbenspecialet, så det 
passer til forsvarets ønsker og behov.  

AUB finmekanik 
Det opsøgende arbejde omkring at få flere elever og virksomheder til finmekanikerfaget 
skal planlægges. 
Formandsskabet og PERL skal nu i gang med at planlægge virksomhedsbesøg.  
 
Hvis industriteknikergrundforløbet bliver godkendt til at give adgang til finmekanik 
hovedforløbet, vil dette gøre det nemmere for elever fra fx Jylland til at starte på 
uddannelsen.  
  



 
 

Ad. 5: Meddelelser fra Praktikcentret 

Status på elever 
Det går lidt for stille og roligt i afdelingen. 
Siden sidste LUU møde er ingen elever blevet udlært og ingen har fået en lærerplads. 
Der er pt. 20 finmekanikerelever i praktikcentret, hvoraf de fire er nye.  

Indsats ifm. praktikpladssøgning 
Alle elever i praktikcentret får tre dage, hvor de bliver gjort parate til 
praktikpladssøgninger. Der er en indsats omkring ansøgninger, cv, praktikpladsen.dk mm.  

Flytning 
Er spændt på flytningen og hvor afdelingen skal flytte til. Det er endnu ikke afklaret om 
hele praktikcentret samles på en adresse eller følger man de respektive hovedforløb.  

Midler fra en kvalitetsløftpulje  
Ifm. midler fra en kvalitetsløftpulje er der planer om at indkøbe et par eller tre CNC-
maskiner samt opkvalificering af medarbejder eller indkøb af kompetencer.  

Ad. 6: Meddelelser fra elevrepræsentanter 

Meddelelser fra elevrepræsentanten for låsesmede 
Der er utilfredshed med maden på skolehjemmet. Der er bl.a. ønske om noget mad med 
et højt næringsindhold.  
 
Der er ønske om, at Thomas (faglærer på GF2) kommer over på hovedforløbet, da han 
har flere relevante uddannelser der passer rigtig godt til uddannelsen.   
 
Eleverne savner at der er mere styr på undervisningen, når de møder ind på skoleophold. 
Specielt på valgfagene mangler der at blive strammet op.  
 
Der er fortsat ønske om, at forløbene opdeles af fire til fem ugers varighed.  

Meddelelser fra elevrepræsentanten for finmekanikerne 
Intet nyt. 
 

Det er sidste møde for IN, og der skal derfor vælges en ny elevrepræsentant. 
Hvis skolen ikke har en elev der ønsker at komme ind i udvalget, vil Dawei Gao gerne ind 
som ny elevrepræsentant.   

Svar fra TEC 
TEC går videre med problematikken omkring aftensmaden på skolehjemmet.  
 
Thomas er ansat til GF2, så der er p.t. inden planer om at han kommer over på 
hovedforløbet. Hovedforløbet har også det antal satte der er behov for.  
 
Der vil blive set ind på fordele og ulemper ved at opdele forløbene af fire-fem ugers 
varighed.  
Forslag på fx tre modeller kunne sendes ud til hørring.  
 
Det undersøges, om andre finmekanikerlærlinge kunne være interesseret i at blive 
elevrepræsentant i udvalget. Er der flere lærlinge der ønsker dette, vil det blive afgjort ved 
valg.  



 
 

Ad. 7: Næste møde 
 

Næste møde afholdes mandag den 1. november 2021, kl. 12.00-15.00 hos TEC Ballerup.  
 
Pkt. til næste møde: 

• 3-partsaftalen og hvad sætter TEC fokus på.  
Dette skal fremover være et fast punkt på dagsordenen.  

Ad. 8:  Eventuelt 
 

Intet til dette punkt.  
 
 

 
 
 
Tak for god ro og orden. 
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